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DoStaWcy materiaŁóW i urząDzeń Do obróbki po Druku REKLAmA

akonDa
ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 355 01 92, info@akonda.pl
www.akonda.pl

automatyzujemy proceSy introligatorSkie W Drukarniach cyfroWych i offSetoWych
n Systemy do klejenia kalendarzy 3- i 4-dzielnych (z główką lub bez) z klejem na zimno lub na gorąco
n Systemy do spiralowania (automaty i półautomaty) gotowe również do produkcji kalendarzy
n kombajny introligatorskie – niezawodny sprzęt do cięcia, bigowania, perforacji w jednym przebiegu
n foliarki – pół- i automatyczne, od SRA3 do B1, z opcją złocenia druku cyfrowego
n Systemy broszurujące bourg – pracujące w linii z maszyną drukującą lub niezależnie
n oklejarki bourg – najbardziej elastyczne wysokowydajne oklejarki EVA/PUR
n Systemy do oprawy twardej – stoły do produkcji okładek, maszyny do zawieszania bloków
n bigówki – półautomatyczne i automatyczne z opcją perforacji arkuszy nawet do 8000 ark/godz.
n gilotyny – modele do 52 cm z hydraulicznym lub elektrycznym napędem noża 

api folie 
polSka Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01
biuro@apigroup.com
krystyna.pcionek@apigroup.com
www.apigroup.com

api group – uSzlachetnienie Druku, Wzmocnienie marki, trWaŁa jakoŚĆ
proDukujemy n folie do tłoczenia na gorąco metaliczne i pigmentowe na każdą aplikację 
n folie do tłoczenia na zimno w offsecie i w technologii flexograficznej n folie dyfrakcyjne 
n laminaty w ponad 250 wzorach, laminaty ze specjalnym efektem soczewki Fresnel Lens, 
laminat powlekany warstwą aluminium.
oferujemy n dostępność folii z magazynu w Polsce n profesjonalne doradztwo techniczne 
n profesjonalne szkolenia z tłoczenia na gorąco n profesjonalne wsparcie przy projektach opakowań
n etykiet z uwzględnieniem najnowszych trendów w danej kategorii.
api group działa w zasięgu globalnym.
jeSteŚmy zaWSze bliSko naSzych klientóW. 

Derya Sp. z o.o.
ul. Podleska 32, 43-100 Tychy                                 
tel.: (032) 216 86 80 do 81
fax/tel.: (032) 32 64 635
www.derya.com.pl

Derya Sp. z o.o. – W SWoim portfolio poSiaDa 
Wiele WioDących na rynku poligraficznym marek takich jak: 
horizon, rmgt, SchneiDer Senator, foliant oraz uchiDa.
n horizon – maszyny przeznaczone do falcowania, cięcia, 

bigowania, klejenia, szycia broszur, sztancowania i zbierania 
n rmgt – maszyny offsetowe
n amS – systemy utrwalania LED UV
n foliant – foliarki w formatach od B3 do B1
n zechini – maszyny do oprawy twardej
n uchiDa – liczarki oraz wiertarki do papieru

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

fir ma Di gi print pl Spe cja li zu je Się W Do Star cza niu 
in no Wa cyj nych i kom plek So Wych SyS te móW na po trze by po li gra fii
port fo lio ofe ro wa nych roz wią zań obej mu je pro duk ty dla pro du cen tów ety kiet i opa ko wań, 
a tak że prze twór ców tek tu ry fa li stej oraz li tej. Są to mię dzy in ny mi:
n plo te ry tną co -bi gu ją co -fre zu ją ce – eSko kongS berg n plo te ry apli ku ją ce klej i ta śmę – bic kerS
n skła dar ko -skle jar ki la mi na n ka sze row ni ce la mi na n sys te my wy dru ków prób nych n kom plek so we
opro gra mo wa nie eSko dla pro jek tan tów i pro du cen tów opa ko wań n ka li bra cje oraz stan da ry za cje 
pro ce sów w dru kar niach i przy go to wal niach n kon sul ta cje i wdro że nia tech no lo gii dru ku 
wie lo ko lo ro we go eSko equ inox n szko le nia pro duk to we oraz tech no lo gicz ne 
n ser wis gwa ran cyj ny, po gwa ran cyj ny, a tak że wspar cie tech nicz ne.

DocufielD Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
tel.: +48 61 666 29 80
fax: +48 61 666 29 50

www.docufield.com

jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach 
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową. 

Jako autoryzowany partner firm kern (szwajcarski producent systemów kopertowania), 
hunkeler (światowy lider technologii pre- i postprocessingu dla cyfrowych rolowych systemów
drukujących) oraz neopoSt (rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania. Filozofia
naszego działania to przede wszystkim właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie
optymalnego rozwiązania oraz pełna opieka serwisowa według najwyższych standardów SLA.
Połączenie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników ze wsparciem firm partnerskich 
daje gwarancję najwyższej jakości oferowanych rozwiązań i usług.

W ofer cie fir my Du plo pol Ska znaj Du ją Się roz Wią za nia Du plo 
oraz roz Wią za nia firm part ner Skich: mul ti graf, ri go, tau ler, chal len ge
n urządzenia do lakierowania wybiórczego UV 3D n ban de ro low ni ce
n li nie do opra wy ze szy to wej n zbie racz ki pod ci śnie nio we i cier ne
n fal cer ki do ła mów rów no le głych i krzy żo wych n okle jar ki EVA i PUR
n bi gów ki, bi gów ko -fal cer ki i bi gów ko -per fo ra to ry n urzą dze nia wie lo za da nio we do cię cia,
n wy ci nar ki do wi zy tó wek bi go wa nia i per fo ra cji w jed nym prze bie gu
n sztan ce ro ta cyj ne n trój no że do ksią żek
n fo liar ki au to ma tycz ne n gi lo ty ny
n po wie la cze cy fro we n utrzą sar ki

Duplo Sp. z o.o. polSka Sp.k.
ul. Cyklamenów 1, 04-798 Warszawa

Kontakt:
tel.: 22 845 70 23
fax: 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl
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Gra wer Pol ska od lat pra cu je dla naj więk szych Klien tów w bran ży po li gra ficz nej i re kla mo wej. Na sze
ma try ce mo sięż ne, ma gne zo we i po li me ro we znaj du ją za sto so wa nie w prze my śle opa ko wa nio wym 
ty pu pre mium, szcze gól nie w bran ży ko sme tycz nej, cu kier ni czej i al ko ho lo wej. Dzię ki na szym pro duk tom
moż li we jest wy ko ny wa nie tło czeń i zło ceń na pa pie rze, kar to nie, skó rze i two rzy wach skó ro po dob nych,
drew nie oraz in nych no śni kach re kla mo wych. 

ofe ru je my:
n ma try ce do zło ce nia n ma try ce do zło ce nia z prze tło cze niem
n ma try ce do tło cze nia 2D i 3D n ma try ce struk tu ral ne
n ma try ce Bra il le'a n ma try ce ro ta cyj ne

graWer polSka anDrzej WŁoch
ul. Sianowska 7, 61-431 Poznań 
tel. +48 862 30 63, biuro@grawerpolska.pl,
www.grawerpolska.pl

Wieloletni proDucent krajarek i przepycharek Do papieru.

oferujemy róWnież rozWiązania czoŁoWych europejSkich DoStaWcóW tj.: cykloS (bigówki,
falcerki, okrawacze), faStbinD (oprawa twarda i miękka, PUR – niski nakład), mohr (systemy cięcia,
trójnoże), mkW (systemy zbierające i szyjąco-falcujące), morgana SyStemS (bigówki, falcerki, bigówko-
-falcerki, oklejarki pur, linie do broszur), renz (ręczne, półautomatyczne i automatyczne systemy do
oprawy spiralnej), SameD (oprawa twarda – średni nakład), ViViD laminating (foliarki – opcja foliowania
wybiórczego), buSch (odwracarki, podnośniki), ScS automaberg (zaokrąglanie, okrawanie, perforacja).
Dostarczyliśmy już kilkanaście tysięcy maszyn introligatorskich do polskich i zagranicznych drukarń
cyfrowych i offsetowych!

grafmaSz
ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów (woj. świętokrzyskie)

ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa

tel.: 22 868 19 86 / tel.: 15 86 82 400
warszawa@grafmasz.pl
www.grafmasz.pl

grafS to komplekSoWe WSparcie techniczne firm z branży poligraficznej. 
uSŁugi: SerWiS, relokacje maSzyn (oferujemy szeroki zakres napraw), regeneracja WaŁkóW
falcerek: Brehmer-multiEffekt, Stahl, GUK (poliuretan najlepszej jakości), oStrzenie noży Do
krajarek i trójnoży (HSS, WIDIA i inne), obróbka metali i tWorzyW – uSŁugi techniczne
(produkcja części zamiennych, remonty i przebudowy maszyn).
oferta proDuktoWa: co.mecc.Srl.: WŁOSKIE NICIARKI – automatyczne i półautomatyczne,
mASZYNY DO ZAWIESZANIA I mONTAŻU OKŁADKI,  mASZYNY DO WKLEJANIA WYKLEJKI, PRASY DO
ROWKÓW,  SERWIS GWARANCYJNY. Shengtu (Chiny): AUTOmATY DO OPRAWY TWARDEJ, KRAJARKI
DO TEKTURY, ZSZYWARKI DO BROSZUR. kingViDa (Chiny): mASZYNY DO OPAKOWAŃ , SZTANCE
PŁASKIE DO WYKRAWANIA PUDEŁEK (automatyczne i półautomatyczne), SKŁADARKO-SKLEJARKI.

grafS 
Hryniewicze 16, 15-378 Białystok
tel. biuro: + 48 609 743 771
tel. serwis: + 48 691 506 410
e-mail: biuro@grafs.pl
WWW.grafS.pl

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

n zŁa my War ki Stahl fol Der pół au to ma tycz ne, au to ma tycz ne i o wy so kiej wy daj no ści se rii Ti, BH/CH,
TH/KH, TX, róż ne kon fi gu ra cje na kła da nia i wy kła da nia m.in. na kła da ki pa le to we PFX, opcje/ak ce -
so ria do prze gnia ta nia, per fo ra cji, apli ka cji kle ju, li nie do przy go to wy wa nia ma ilin gów per so na li zo -
wa nych w pro duk cji cy fro wej

n gi lo ty ny po lar se rii D 56, 66, 80, 115, szyb kie gi lo ty ny se rii N, zauto ma ty zo wa ne prze my sło we 
sys te my kro je nia Po lar Cut ting Sys tem 120, 160, 200, 200 PA CE, 300, Po lar La bel Sys tem do pro duk cji
ety kiet, sys tem cię cia la se ro we go Po lar Di gi cut ECO, trój no że, utrzą sar ki, po daj ni ki

n ma Szy ny Do pro Duk cji opa ko Wań: skła dar ko -skle jar ki Dia na, ma szy ny sztan cu ją co -tło czą ce Easy -
ma trix, Pro ma trix, Po wer ma trix, Spe ed ma ster XL 106-D, li nie do in spek cji ar ku szy Dia na Eye, ma szy -
ny do tło cze nia fo lią na go rą co i sztan co wa nia mK Du opress

impreSSion
ul. Rybitwy 22, 05-515 Zgorzała k/Warszawy
tel. 510-046-676, impression.pl@gmail.com
www.impression.info.pl

SprzeDaż noWych maSzyn:

n Gilotyny do papieru

n maszyny do oprawy klejonej i trójnoże

n maszyny do produkcji toreb papierowych

n Japońskie składarko-sklejarki do pudełek

zapeWniamy

profesjonalny serwis 
maszyn introligatorskich,
wsparcie techniczne,
relokację maszyn: falcerek,
taśmowców, gilotyn, linii
klejących oraz maszyn 
do pakowania

integart Sp. z o.o.
ul. maszynowa 1, 55-330 Błonie

biuro@integart.com.pl, tel. +48 71 31 53 191
tel. kom. +48 603 999 081, +48 605 102 205
www.integart.com.pl  /  www.komplementarne.pl

integart – WioDący DoStaWca technologii hp oraz noWoczeSnych rozWiązań
Do poSt-finiShingu, oferuje kompletne portfolio maszyn tzw. komplementarnych, o najwyższej
jakości, wydajności, bezpieczeństwie, pozwalających zoptymalizować procesy produkcyjne,
oszczędzając przy tym czas i pieniądze. oferta:
n stołowe plotery tnące zünD (S3; G3; D3, 21 rozmiarów stołów), 
n laminatory neSchen (Coldlam 1650, HotLam 1650 TH) oraz mEFU (mF 1700-m1 PRO, mF 1700-F2), 
n plotery tnące Summa (SummaCut, Summa S Class 2),
n elektryczne trymery flexa (miura II Plus, Extrim), 
n trymery keencut (Evolution 2, Sabre 2, Simplex, SteelTrak),
n stoły aplikacyjne bubble-free (Bubble-Free PRO mDF, Bubble-Free PRO GLED).
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Scorpio Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 93
introligator@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

WioDący DoStaWca materiaŁóW i maSzyn poligraficznych 
z bliSko 30-letnim DoŚWiaDczeniem W branży.
W zakresie rozwiązań do obróbki po druku i uszlachetniania oferujemy m.in.:
n cyfrowe urządzenia do lakierowania wybiórczego UV i złocenia firmy mgi;
n arkuszowe i rolowe lakierówki firmy kompac;
n urządzenia do opraw zintegrowanych i ze skrzydełkiem firmy petratto;
n bigówko-falcerki, składarko-sklejarki, automaty sztancujące firm: higher, petratto i yoco;
n maszyny do cięcia tektury i grzbietówki firmy zhengrun.
Do dostarczanych maszyn oferujemy także doradztwo w zakresie doboru materiałów
introligatorskich, m.in. sprzedawanych przez nas ma te ria łów po kry cio wych, płó cien i kle jów. 

jeSteŚmy WyŁącznym przeDStaWicielem Spm Steuer 
i oficjalnym DyStrybutorem firmy kluge. polecamy państwu:
n maszyny cylindryczne nowej generacji do hot-stampingu niemieckiej firmy spm steuer
n tygle z automatycznym podawaniem do złoceń, przetłaczania i sztancowania 

oraz sklejarko-składarki amerykańskiej firmy kluge
n szkolenia teoretyczne i praktyczne w akaDemii hot-Stampingu
n matryce moSiężne i patryce dla wymagających klientów
n SerWiS i DoraDztWo przy uruchamianiu nowych projektów
n Szkolenia SprzeDażoWe z uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej
zapraSzamy Do WSpóŁpracy!

ŁapińSki
doradztwo biznesowe, poligrafia, szkolenia
ul. Bliska 10/71, 03-804 Warszawa
tel.: + 48 88 33 22 136, tel.: + 48 501 44 23 94
biuro@zenonlapinski.pl, www.zenonlapinski.pl

oferujemy najWyżSzej klaSy, WySokoWyDajne, zaaWanSoWane 
technicznie urząDzenia Do opraWy introligatorSkiej 
po Druku offSetoWym i cyfroWym.

n Linie do oprawy: prostej, złożonej, zeszytowej, szycie nićmi. 
W tym maszyny do oprawy prostej i złożonej oferowane wcześniej przez firmę Kolbus. 

n maszyny do obróbki wstęgi papieru po cyfrowym druku rolowym.
n maszyny do zakładania tasiemki czytelniczej, obwolutowania.

ponadto oferujemy szeroki zakres usług serwisowych i oryginalne części zamienne.

müller martini eaStern europe gmbh
Siedziba: Reinhartsdorfgasse 1 
A-2320 Rannersdorf, Austria
tel.: +43 1 706-47-77
biuro w polsce: ul. Wał miedzeszyński 203
04-987 Warszawa, tel.: +48 22 893-83-06
www.mullermartini.com/pl

oferujemy:
n systemy wykańczania etykiet firmy DPR i Grafisk maskinfabrik 

(laminowanie, analogowe lub cyfrowe cięcie, matrix, rozcięcie na bobiny)
n ręczne, bezpyłowe trymery do cięcia firmy Keencut (od 1 do 3,6 m)
n plotery tnące rolowe i płaskie – Summa w formacie 1,6x1,2 m / 1,3x3,0 m / 2,65x3,0 m
n laminatory Smart Tools L1 oraz L3 charakteryzujące się m.in. samopoziomowaniem 

i laminowaniem jednostronnym na zimno i ciepło
n laminaty płynne firmy AmT

www.dodruku24.pl i www.plusdigital.pl

pluS Digital
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40, biuro@plusdigital.pl 
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl

printtech 
ul. Krakowska 50, 32-083 Balice
tel.: +48 725 909 101
e-mail: biuro@printtech.pl
www.printtech.pl

Spraw dzo ny do staw ca wy so kiej ja ko ści sprzę tu dla bran ży po li gra ficz nej i opa ko wa nio wej. 
przed sta wi ciel stwo w pol sce firm: Sbl ma chi ne ry, Ding Shung, Da tien, keqiang, zhongke.
print tech ofe ru je: Sys te my Sbl do hot -stam pin gu oraz sztan ce pła skie do wy kra wa nia i tło cze nia; 
Gi lo ty ny i li nie do cię cia fir my Datien; Li nie DingShung do ka sze ro wa nia tek tu ry li tej i fa li stej; 
Au to ma ty ty pu Ca se ma ker fir my keqiang; Skła dar ko-skle jar ki Sbl; ma szy ny de dy ko wa ne do pro duk cji
pu de łek okle ja nych; Okien kar ki; Fo liar ki do fo lio wa nia ter micz ne go oraz na mo kro; Urządzenia firmy
zhongke do produkcji sztywnych opakowań oklejanych; maszyny inspekcyjne oraz indywidualne
rozwiązania do produkcji opakowań. 
za pew nia my wspar cie tech nicz ne oraz wła sny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny, pro wa dzi my 
do radz two do sto so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb pro duk cyj nych. za pra Sza my Do WSpóŁ pra cy.

reprograf Sa
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa 
tel.: 22 539 40 00
Kontakt: Stefan Piotrowski
tel.: 698 698 601, piotrowski.s@reprograf.com.pl
Tomasz Naglik, tel.: 698 698 629
naglik.t@reprograf.com.pl
intro@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

n mbo – sys te my fal cu ją ce w różnych konfiguracjach, także przemysłowych; 
n pa la mi DeS – zaawansowane systemy wykładania; 
n bau mann/Woh len berg – kra jar ki, trój no że, utrzą sar ki, sys te my cię cia, 

pod no śni ki do sto su pa pie ru; 
n Wohlenberg – wydajne linie do oprawy miękkiej (PUR, Hotmelt, Coldglue), 

możliwość pracy inline i offline; 
n he rzog&hey mann – specjalistyczne systemy falcujące dla farmacji i mailingów; 
n mbo Digital – zaawansowana integracja systemów falcujących mBO 

lub Herzog + Heymann dla druku cyfrowego (odwijak, przekrawacz, falcerka, układarka);
n rotocontrol – urządzenia do finishingu etykiet w przemyśle wąskowstęgowym. 
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TECHNOGRAPH S.C.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

Wyłączny przedstawiciel światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń poligraficznych: 
i heiber + SchrÖDer: okien ko wa nie – wkle ja nie róż nych ma te ria łów do wy kro jów kar to no wych i pro -
duk cja opa ko wań prze strzen nych  i SanWa – ja poń ska tech no lo gia pre cy zyj ne go sztan co wa nia i tło cze -
nia  i oppliger – szwaj car skie li nie do ka sze ro wa nia  i yaWa: zło ce nie na go rą co i tło cze nie  i Dakiou:
sztan co wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla sti ku z ro li  i felix: zauto ma ty zo wa na apli ka cja kle ju
w pro duk cji opa ko wań, POS i ma te ria łów mar ke tin go wych  i eurograf: zło ce nie na zim no w li nii na do -
wol nej ma szy nie of f se to wej  i WSD: wy kra wa nie ro ta cyj ne w li nii na ma szy nie of f se to wej  i ace: kon tak -
to we i bez kon tak to we czysz cze nie wstę gi i ar ku szy; an ty sta ty ka; ma szy ny do my cia wiel ko for ma to wych
po li me rów  i sys te my eSa i Vetaphone: sys te my Co ro na do ak ty wa cji ko ro no wej wstę gi i EASI-Pla sma. 
Sprzedaż i serwis i nowe i używane maszyny poligraficzne i części zamienne i wsparcie techniczne i relokacje drukarń.

Wolff traDing Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 187, 04-667 Warszawa
tel.: 22 509 81 50, fax: 22 509 81 51
sprzedaz@wolfftrading.com.pl

www.wolfftrading.pl

Wolff traDing Specjalizuje Się 
W DyStrybucji materiaŁóW Do uSzlachetniania Druku:

n folii na gorąco i na mokro: błysk, mat, velvet, scuff free matt, 
velvet czarny i srebrny oraz metalizowanych i holograficznych,

n folii do zadruków cyfrowych, w tym również velvet i scuff free matt,
n lakierów UV Premium Print do wszystkich technik druku.

www.wolfftrading.pl  i  www.foliaimpress.pl

zfp zakŁaD folioWania papieru
ul. Krzemowa 5, 81-577 Gdynia

tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl

zfp jeSt Wieloletnim, WyŁącznym przeDStaWicielem W polSce firmy D&k

produkujemy:
n  automatyczne, termiczne linie do jednostronnego laminowania papieru i kartonu
n  automatyczne, termiczne linie do dwustronnego laminowania papieru i kartonu

oferujemy:
n  folie termiczne

www.zfp.com.pl


